
Redução de 25% da carga
horária, com recebimento
de 75% do salário

De 25% 

Empregado Aposentado 

Até R$ 4.8 milhões

Ajuda compensatória

mensal paga pelo

empregador

Valor do Benefício Emergencial

de Preservação do Emprego e da

Renda

Acordo 

Individual

 É permitido que a empresa adote
alternativas diferentes para
grupos distintos de empregados.
Exemplo: empregados da
produção ficam com contratos
suspensos e empregados do
administrativos com redução de
jornada.

MP 1.045

REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA E SALÁRIO 

E SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

 

A nova Medida Provisória sobre o tema repetiu majoritariamente as regras estabelecidas no ano
anterior, utilizando-se em determinado momento texto da Medida Provisória nº. 936 e em outro do
texto da Lei nº. 14.020/2020, com adaptações e algumas mudanças, com mais aprofundamento ao
orçamento da União.
 
Na prática, os critérios e procedimentos em nada se alteraram, mantendo-se a mesma abrangência
e pressupostos que estavam previstos na Lei nº. 14.020/2020.

Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da
jornada por período equivalente ao da suspensão. Exemplo: suspensão de 2 meses, garante uma
estabilidade dos 2 meses e de mais 2, no total de 4 meses.

Suspensão do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre
empregador e empregado devendo a proposta ser encaminhada ao empregado com
antecedência mínima de dois dias corridos, ou por acordo coletivo (*verificar na tabela em quais
alternativas é possível o acordo individual e onde é obrigatório o acordo coletivo).

Serão imediatamente restabelecidas a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente
quando houver:
- o encerramento do período pactuado no acordo individual ou coletivo;
- a antecipação pelo empregador do fim do período de redução pactuado;

Redução de Jornada Com Preservação de Renda

REDUÇÃO VALOR DO BEm ACORDO INDIVIDUAL ACORDO COLETIVO

Equivalente a 25% do valor do
seguro-desemprego

Todos os empregados

Pode, para todos os
empregados

Redução de 50% da carga
horária e do salário

De 50% Equivalente a 50% do valor do
seguro-desemprego

Empresa com receita bruta anual em

2019 acima de R$ 4,8 milhões: possível
para empregado que ganhe menos que
R$ 3.300,00 ou que ganha mais do que
R$ 12.867,14 + possua diploma de curso
superior

O empregado passa a
trabalhar 30% da carga
horária diária e recebe
30% do salário

De 70% Equivalente a 70% do valor do
seguro-desemprego

Além dos requisitos acima, a empresa deve assumir o custo do BEM – Benefício Emergencial, pois o
Ministério da Economia não o concederá para aposentados.

Resumo:

Prazo máximo de 120 dias, com data final até o dia 26/08/2021.

Pode ser firmado por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a
proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de dois dias corridos
(verificar na tabela em quais circunstâncias é possível).

A pactuação em alguns casos somente pode ser realizada mediante acordo coletivo negociado
com o Sindicato (verificar na tabela em quais circunstâncias é obrigatório).

Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o restabelecimento da
jornada por período equivalente ao da redução. 

Preservação do valor do salário-hora de trabalho.

Se firmado o acordo para redução de jornada / salário, consideramos que a realização de horas
extras pode descaracterizar o termo.

Os benefícios devem ser mantidos pela empresa.
É facultado à empresa estabelecer também uma ajuda compensatória, cuja natureza é
indenizatória e não integrará o salário.

SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Receita bruta

anual da empresa

Não obrigatória 100% do seguro desemprego Todos os
empregados

Mais de R$ 4.8 milhões Obrigatório 30% do salário do
empregado

Possível para empregado
que ganhe menos que R$

3.300,00 ou que ganha
mais do que R$ 12.867,14
+ possua diploma de
curso superior

Empregado Aposentado

Acordo 

Coletivo

70% do seguro desemprego

Possível para
empregado que ganhe
menos que R$ 3.300,00
ou que ganha mais do
que R$ 12.867,14 +

possua diploma de
curso superior

Todos os
empregados

Além dos requisitos acima, a empresa deve assumir o custo do BEM – Benefício
Emergencial, pois o Ministério da Economia não o concederá para aposentados.

Resumo:

Prazo máximo de 120 dias, com data final até o dia 26/08/2021.

Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado não pode permanecer trabalhando
para o empregador, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
trabalho à distância.

Os benefícios devem ser mantidos pela empresa, mas entendemos que é possível suspender
pagamento e desconto do vale-transporte.

Não há previsão para que seja realizado curso de qualificação profissional.

A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,

REGRAS GERAIS:
Possibilidade de Utilização de Ambas Alternativas - suspensão e redução

 É permitido que um mesmo empregado seja
submetido a suspensão de contrato e
posteriormente redução de jornada, e vice-
versa, desde que respeito os prazos
máximos;

O tempo máximo de
redução proporcional de
jornada e de salário e de
suspensão temporária do
contrato de trabalho,
ainda que sucessivos e
quando combinados entre
eles, não poderá ser
superior a 120 dias.

Restabelecimento da Jornada de Trabalho


